
 
 
 

„FUNDRAISING I SPONSORING” 

- PODSTAWOWY KONSPEKT ZAGADNIEŃ – 

 

I  

ZANIM ZACZNIESZ ZBIERAĆ PIENIĄDZE, CZYLI TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI 

JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ FUNDRAISINGOWYCH  

-Misja i wizja w organizacji non-profit  

(jak prawidłowo sformułować misję organizacji/projektu?; 3-elementowość misji; misja a 

komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji; wizja jako produkt dla darczyńcy, 

dlaczego fundraisier powinien wiedzieć dla kogo pracuje? case study)  

-Konkurencyjność w sektorze non-profit  

(jak odróżnić się od innych organizacji?; Wyniki i klienci organizacji - sposoby 

prezentacji, wartości i potrzeby darczyńców; case study)  

II  

FUNDRAISING W ORGANIZACJI NON-PROFIT – DLACZEGO FUNDRAISIEROM 

NIE CHODZI O PIENIĄDZE?  

-Fundraising w teorii  

(definicyjne ujęcie fundraisingu, działania fundraisingowe w polskim prawie, etyka w 

działalności fundraisingowej)  

-Fundraising w praktyce  

(fundraising jako budowanie relacji; dlaczego trzeba dywersyfikować budżet?; piramida 

fundraisingowa czyli „jak wychować sobie darczyńcę?”, dwie strategie finansowe w 

organizacjach pozarządowych; czy i jak prosić o pieniądze?; sposoby budowania relacji z 

darczyńcami)  

III  

FUNDRAISING W ORGANIZACJI NON-PROFIT – PORDUKT DLA DARCZYŃCY  

-motywatory i demotywatory darczyńców  

-marketing „4P” w relacji z donatorami  

(co to jest produkt, cena, dystrybucja i promocja w marketingu non-profit? jak zbudować 

produkt dla darczyńcy, jak minimalizować jego cenę, określić kanały dystrybucji i 

promocję?; metody segmentacji darczyńców)  

IV  

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO – PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD 

FUNDRAISINGOWYCH  

-tablica fundraisiera (przegląd 25 podstawowych metod fundraisingowych)  

-pay-rolling  

(zasada działania metody; podstawy prawne; dwuetapowość postępowania fundraisiera; 

konstrukcja deklaracji pay-rollingowej ;praktyczne rozwiązania)  



 
 
-kapitał żelazny  

(zasada działania metody; podstawy prawne; zalety i wady zastosowania metody; 

sposoby inwestowania kapitału żelaznego; case study)  

-zbiórki publiczne  

(podstawa prawna; metodyka organizacji; zbiórka pieniężna a zbiórka rzeczowa; koszty a 

zyski z kwesty; angaż wolontariuszy; obowiązki rozliczeniowe; praktyczne wskazówki 

wpływające na rozpoznawalność zbiórki)  

-darowizny  

(podstawa prawna; zakup czy darowizna – co i kiedy bardziej się opłaca?; ulgi podatkowe 

dla darczyńców)  

-event’y charytatywne  

(metodyka organizacji; poszukiwanie partnerów; praktyczne wskazówki; case study)  

-nietypowe metody fundraisingowe  

(m.in. programy lojalnościowe, marketing zaangażowany społecznie, gry charytatywne, 

aplikacje facebook)  

V  

SPONSORING DZIAŁAŃ NIEKOMERCYJNYCH, CZYLI KILKA SŁÓW O 

SKOJARZENIACH  

-sponsoring w ujęciu definicyjnym  

(sponsoring w prawie, sponsoring dla sponsora a sponsoring dla sponsorowanego; 

dlaczego działalność sponsoringowa nie jest dobroczynnością?; mecenat czy sponsoring? 

Sponsoring jako sprzedaż „skojarzeń”)  

-cel: sponsor!  

(jak rozmawiać ze sponsorem?; produkt dla sponsora; po co ci wiedza, co sponsor chce 

sprzedać?; personifikacja butelki coca-coli – czyli jak działają skojarzenia)  

-etapy współpracy ze sponsorem  

(rozpoznanie (skąd wziąć sponsora?) – oferta – negocjacje – podpisanie umowy – 

monitorowanie działań i raportowanie – ewaluacja)  

-oferta sponsoringowa  

(chronologia elementów oferty sponsoringowej; profilowanie oferty sponsoringowej; 

język w ofercie dla sponsora; wyniki i liczby, czyli co, za co, kiedy i za ile;)  

-umowa sponsoringowa  

(kształt umowy sponsoringowej, strony umowy; praktyczne wskazówki: czego unikać w 

umowach sponsoringowych?)  

Postulowane narzędzia: załączanie krótkich (1-2 strony) dokumentów pdf; quizy (np. 

wybierz właściwą odpowiedź lub dokończ zdanie lub „połącz z odpowiednim”)), krótkie 

prezentacje, linki (np. do materiałów youtube); krzyżówki; dołączanie zdjęć i wykresów; 

krótkie scenki opisowe; drag & drop; gra wyboru „prawda-fałsz”)  

 

Prowadzący: Przemysław Florczak 


